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Hjelp til utfylling

Denne teksten hjelper deg med å fylle ut registreringsskjemaet

korrekt. Vennligst fyll ut det tyske skjemaet.

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 007, V 11.3, Status 10/2021

På oppdrag fra

1
Brukerregistrering

2
Vennligst fyll ut skjemaet fullstendig. Hvis du ikke har datamaskin,

nettbrett eller smarttelefon til disposisjon, kan du godt skrive for

hånd, men skriv leselig med store bokstaver. Obligatoriske felt er

merket med *.

3
Kun for første gangs registrering av firmaet!

4
Kundedata

5
Firma (med selskapsform) eller navn

6
Registerrett, foretaksregisternummer

7
Merverdiavgiftsnummer

8
For EU-medlemmer:

9
Identifikasjonsnummer for merverdiavgift

10
For ikke-EU-medlemmer:

11
Merverdiavgiftsnummer

12
Nasjonal kode

13
Firmaadresse

14
Gate, vei

15
Postboks

16
Postnummer

17
Sted

18
Land

19
Telefon

(vennligst oppgi forvalg eller nasjonalt forvalg)

20
Telefaks

(vennligst oppgi forvalg eller nasjonalt forvalg)

21
Oppgjørs-e-post

22
Kontaktperson

23
(Etternavn, fornavn)

24
E-post

25
Toll Collect kommuniserer prinsipielt ukryptert med den e-

postadressen kunden har oppgitt.

26
Tjenester

27
Oversikt over veiavgift

Hvordan ønsker du å motta avgiftsoversikten? (vennligst velg bare

ett alternativ)

28
I kundeportalen

29
Per post

30
Oversikt enkeltturer

Hvordan ønsker du å motta oppstillingen over de enkelte turene?

(vennligst velg bare ett alternativ)

31
Oversikt enkeltturer kan ikke sendes per post når oversikt over

veiavgift stilles til disposisjon i kundeportalen.

32
Straks du er registrert får du mulighet til å bruke Toll Collects

kundeportal.

33
*** Aktiver nettkontoen din for kundeportalen på nettsiden til Toll

Collect, slik at du kan åpne oversikten over veiavgift og oversikten

over enkeltturer.

Toll Collect sender en melding til din e-postadresse for oppgjør din

så snart oversikten over veiavgift eller oversikten over enkeltturer er

lagt ut på kundeportalen.

34
Betalingsmåte

35
Velg en betalingsmåte:

36
Belastningsfullmakt hos Toll Collect

Kontotrekktjenesten som tilbys av Toll Collect, kan du kun søke om i

kundeportalen til Toll Collect.

37
Avregning tilgodehavende

Du kan kun booke deg inn i veiavgiftssystemet med tilstrekkelig

dekning på din tilgodehavendekonto.

38
Kredittkort

For valg av ønsket kredittkort bes du bruke skjemaet «Betalingsmåte

kredittkort» og sende det til Toll Collect sammen med dette skjemaet

«Brukerregistrering».

39
Bensinkort

Vennligst benytt skjemaet "Betalingsmiddel bensinkort" for valg av

ønsket bensinkort, og send det til Toll Collect sammen med dette

formularet "Brukerregistrering".

40
Inntil valgt betalingsmåte er opprettet, registreres du for

betalingsmåte avregning av tilgodehavende, uavhengig av hva du har

valgt.

Dermed kan du raskere registrere bilene dine og få montert inn OBU-

er.

41
Jeg forsikrer at alle opplysninger er fullstendige og korrekte.

Toll Collect GmbH lagrer, bearbeider og benytter dine data

utelukkende i forbindelse med avtaleinngåelsen.

42
Samtykkeerklæring

Personopplysningene du gir oss for det kontraktsforholdet som

inngås, spesielt navn, adresse, telefonnummer og e-post, brukes kun

til å gjennomføre og oppfylle kontraktsforholdet.

Bruk av dine personopplysninger utover dette finner bare sted hvis

du har gitt ditt samtykke.

Hvis du godkjenner bruk og behandling av dine personopplysninger

for de formål som er oppført, krysser du av nedenfor. Samtykket er

frivillig.

43
Jeg aksepterer at Toll Collect bruker mine personopplysninger for

kunderundspørringer, for vurdering av tilfredsheten med tjenestene,

til forbedring av tjenestene samt for tilbud om nye tjenester og

produkter. Dette gjelder også hvis kontraktsforholdet avsluttes

permanent eller midlertidig. Jeg godtar at Toll Collect tar kontakt via

e-post, post eller telefon.

44
I tillegg kan du gjøre din rett til innvendinger gjeldende uten å oppgi

grunn, og endre eller fullstendig tilbakekalle samtykkeerklæringen

med fremtidig virkning. Du kan sende innvendingen per post, e-post

eller telefaks.

Mer informasjon om personvern finner du på www.toll-

collect.de/de/toll_collect/Datenschutz.html.

45
Jeg aksepterer de generelle avtalevilkårene (AGB) til Toll Collect

GmbH. Disse avtalevilkårene finnes på Internett under www.toll-

collect.de/go/agb eller de kan innhentes fra Toll Collect GmbH

(Telefonsamtaler fra Tyskland: 0800 222 2628**, telefonsamtaler fra

utlandet: 00800 0 222 2628**).

** gratis, priser mobil kan avvike

46
Sted, dato

47
Underskrift og evt. firmastempel

48
Vennligst send skjemaet med juridisk gyldig underskrift og

firmastempel per e-post til service@toll-collect.de eller per post til

Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin,

Tyskland, eller faks det til nummer: +49 180 1 222628 (kostnader i

Tyskland: pris fasttelefon 3,9 cent/min; priser mobil maks. 42

cent/min).

99
* Pliktfelt
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